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        На основание  Заповед  № Ж-01-162 / 22.02.2013 г. на Главния 

инспектор на  Инспектората към  ВСС, издадена  съгласно чл. 58, ал. 1 

ЗСВ, в Благоевградския окръжен съд  бе извършена  проверка  по 

образуването и  движението на гр.д. № 228/2011 г. и на гр.д. № 432/2003 

г. по описа на БОС. 

        Заповедта е издадена въз основа на данните, съдържащи се в   сигнал, 

подаден от К.И.И., представляващ  ЕТ. 

        

        По сигнала  в  ИВСС е образувана преписка  № Ж-01-162/2013г.     

       

        На основание  чл. 56, ал.2 от ЗСВ,  проверката е  възложена на 

инспектор Захаринка Тодорова  и   експерти   Мария Тодорова  и  Диана 

Иванова. 

        

        Проверката бе извършена на  25.02.2013 г. по данни от сигнала,  както 

и на място в съда, където са проверени  гражданските дела, посочени в 

сигнала и са изискани компютърни разпечатки от електронната деловодна 

програма.    

 

        Жалбата е насочена срещу действията на съдиите,     разглеждащи      

първоинстанционните        граждански    дела  № 228/2011 г. и №  432/2003 

г. по описа на Окръжен съд – Благоевград. Твърди се, че е допуснато 

неоправдано забавяне на производствата и по двете  делата, както и че е 

нарушен   принципът на служебното начало. Съдиите не се произнасяли по 

молбите  за съединяване на производствата по двете граждански дела, а 

освен това съдия Узунов, като докладчик по гр.д. № 228/2011 г.,  дал ход 

на делото, въпреки молбата за отлагане, придружена с болничен лист,  

подадена своевременно от К.И. и го обявил за решаване. В срока за 

произнасяне не уважил и молбата за отмяна на хода по същество и обявил 

решението си по делото.  
 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

          І. Проверено гр.д. № 228/2011г. по описа на Окръжен съд – 

Благоевград /ОС – Благоевград или БОС/. 

 Делото е образувано като гр.д. № 645/2010 г. в  Районен съд-

Благоевград на 09.03.2010г., по подадена от ООД – Благоевград срещу ЕТ 

и Х.К.В – физическо лице, искова молба, с която са предявени искове с 

правно основание чл. 26, ал. 1,  вр. чл. 40 и  чл. 41, ал. 1 ЗЗД за обявяване 

на нищожността на анексите, сключени на 30.07.1991 г. и на 01.08.1991 г. 
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към договор за наем, поради нарушение на закона. С определение № 1847 

от 11.03.2010 г. делото е прекратено по подсъдност на основание  чл. 119, 

ал.1, вр. чл. 118, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 69, ал. 1, т. 2 и т. 4 ГПК.  

Определението е обжалвано и потвърдено от   ОС-Благоевград   на 

20.07.2010 г.   С определение № 262 от 11.04.2011 г. по ч.т.д. № 160/2011 г., 

ВКС, ТК, Първо търговско отделение, не е допуснал касационно 

обжалване на определението от 20.07.2010г. по ч.гр.дело № 345/2010г. на 

ОС-Благоевград. 

Делото е  постъпило в   ОС-Благоевград с писмо вх. № 

1663/17.05.2011г. и е образувано на 18.05.2011г. под № 228/2011 г. 

Разпределено е на съдия Петър Узунов. С определение от з.з. на 03.06.2011 

г. докладчикът е  оставил без движение исковата молба, с указания да се 

изготви нова поправена искова молба, в която да се посочи цената на 

предявения иск, с оглед определяне размера на дължимата д.т., като в 

същия срок  таксата да се внесе и се представи вносна бележка. Указанието 

е изпълнено с молба от 14.06.2012 г.  До ответника Х.К.В. е изпратено 

съобщение по чл. 367 ГПК  на 29.07.2011г., с приложен препис от исковата 

молба и доказателствата, връчено на 08.09.2011 г.  Писменият отговор е 

постъпил на 26.09.2011 г. Съобщение по чл.  367  ГПК е изпратено и до 

другия ответник, връчено на 18.10.2011 г., като  писменият  отговор е 

постъпил на 01.11.2011 г.  С определение № 2103 от 16.11.2011 г., взето в 

з.з. на 15.11.2011 г. съдът е посочил  размера на цената на иска за 

прогласяване нищожността на анекса от 30.07.1991г. и е  указал на ищеца 

да довнесе разликата до пълния размер на дължимата държавна такса.  

Това определение е било обжалвано от ищеца и с въззивно определение № 

2456/19.12.2011г. по ч.гр.дело № 4346/2011 г. на САС, ГК, 2 състав, 

производството е прекратено и делото върнато на ОС-Благоевград за 

изпълнение на дадените указания, а именно - за връчване на преписи от 

обжалваното определение и от частната жалба срещу него на ответника -  

едноличен търговец. След изпълнение на указанията и повторно 

изпращане на делото в САС, където е образувано ч.гр.дело № 1936/2012г. 

по описа на САС, ГК, 8 състав, на 03.08.2012 г. първоинстанционното 

определение за определяне цената на предявения иск е потвърдено.  След 

връщане на делото в ОС-Благоевград на 09.08.2012 г., с определение от 

21.08.2012 г., исковата молба отново е  оставена без движение, с указание в 

едноседмичен срок да се довнесе разликата по дължимата държавна такса. 

С определение по чл. 140 и чл. 146 ГПК от 28.09.2012 г., постановено  в з.з. 

на 27.09.2012 г., съдът е насрочил първо о.с.з. на 10.10.2012 г., когато не е 

дал ход на делото поради нередовно призоваване на един от ответниците.  

С молба от 12.11.2012 г. /на л. 175 от делото/ ответникът К.И.И., 

представляващ едноличния търговец,  е направил искане за съединяване на 

производствата   по  гр. дело № 228/2011 г.    и  по  гр. дело №  432/2002 г. / 

погрешно посочено по описа за 2003 г./ на БОС.  С определение от 
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21.11.2012 г., искането за съединяване на двете граждански дела е 

отхвърлено като неоснователно.  

В о.с.з. на 21.11.2012 г. съдът е дал ход на делото, докладвал го е, 

произнесъл се е по доказателствените искания, приел е писмените 

доказателства, допуснал е и е разпитал свидетели,  дал е ход на делото по 

същество и го е обявил за решаване. В о.с.з. са се явили процесуалният 

представител на ищеца и  ответникът  Х.К.В.,   не се е явил и не е изпратил 

представител ЕТ. Съдът е оставил без уважение молбата на 

представляващия едноличния търговец  за отлагане на делото, като я е 

приел за неоснователна.  В мотивите е посочено, че   приложеният 

болничен лист не отговаря на изискванията на чл. 18, ал. 2 от Наредбата за 

медицинската експертиза на работоспособността, а освен това в него не е 

посочен режим на лечение.  

На 28.11.2012 г. от ответника – едноличен търговец  е постъпила 

молба съдебното дирене по делото да бъде възобновено и да му бъде 

дадена възможност да участва в процеса.  Върху тази молба, постъпила в 

деловодството, след като делото вече се е намирало при съдията-докладчик 

за постановяване на съдебния акт,  няма поставени резолюции.  Решението 

на съда е от 11.01.2013 г., като  в мотивите му съдът се е произнесъл и по 

молбата от 28.11.2012 г. на ответника ЕТ за възобновяване на 

производството по делото. 

 

ІІ. Проверено гр.д. № 432/2002 г. по описа на ОС – Благоевград: 

Гр.д. № 432/2002 г. е образувано на 28.05.2002 г. по постъпила в ОС – 

Благоевград на 25.04.2002 г. искова молба вх. № 851, с която са предявени 

обективно съединени искове по чл.79 ЗЗД от ЕТ, представляван от К.И. 

срещу  ООД – Благоевград. С разпореждане от з.з. на 26.04.2002 г. 

исковата молба е оставена без движение до внасяне на дължимата д.т. по 

сметка на съда.    Първото о.с.з. е насрочено за 25.06.2002 г., когато 

исковата молба за втори път е оставена без движение с подробни указания 

за отстраняване на констатираните нередовности.  За трети път исковата 

молба е оставена без движение в следващото с.з., проведено на 22.10.2002 

г., когато е даден ход на делото. В следващите две поредни заседания ход 

на делото не е даден, поради нередовна процедура.  Делото е разгледано в 

още шест редовни с.з., като в последното от тях, проведено на 25.11.2003 г. 

производството е спряно за първи път. Основание за спирането е 

наличието на преюдициален спор по гр.д. № 1293/2003 г. по описа на РС – 

Благоевград – чл.182, ал. 1, б. „г” ГПК /отм./. 

По подадена поредна молба за допускане на обезпечение на 

предявения по делото иск, с определение № 656/02.09.2005 г., постановено  

в з.з. на    01.09.2005 г.    съдът е допуснал обезпечение на иска по гр.д. № 

432/2002 г. по описа на БОС, чрез налагане на запор върху подробно и 

конкретно описани МПС.  Молбата за обезпечение е оставена без 
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уважение в частта по искането за налагане на обезпечителна мярка „запор” 

на банковите сметки на ответното дружество. Няма данни по делото кога, 

как и от кого са правени справки по движението на преюдициалния спор.  

Производството по делото е възобновено с определение № 28 от 

09.01.2006 г., тъй като определението, с което е било прекратено 

производството по гр.д. № 1293/2003 г. по описа на РС – Благоевград било  

влязло в сила. В насроченото на 14.02.2006 г. с.з. не е даден ход на делото 

и то е отложено на основание чл. 107, ал. 2 ГПК /отм./. 

В о.с.з. на 17.03.2006 г. производството отново е спряно, като е 

прието, че определението за възобновяването му е било неправилно, тъй 

като въззивното определение по преюдициалното дело е било обжалвано с 

частна жалба пред ВКС. 

В кориците на делото не се намират данни за извършвани справки по 

движението на първото преюдициално гражданско дело. Решение № 2543 

по гр.д. № 1293/2003 г. по описа на РС – Благоевград е постановено на 

02.06.2008 г. и след обжалване пред въззивния съд – ОС – Благоевград, е 

влязло в сила на 19.09.2009 г.  На 23.11.2009 г. в съда е постъпила молба от 

К. И. за възобновяване на делото, след което гр.д. № 1293/2003 г. по описа 

на РС – Благоевград е изискано и получено в БОС на 07.12.2009 г. С 

определение от 11.12.2009 г. производството по гр.д. № 432/2002 г. отново 

е възобновено.  В о.с.з. на 27.01.2010 г. е даден ход на делото и за събиране 

на доказателства е отложено за 10.03.2010 г., когато   също е  отложено за 

доказателства. 

С определение от з.з. на 11.03.2010 г. съдът е оставил без уважение 

искането на ищеца за допускане на обезпечение на иска, предявен срещу 

ООД – Благоевград чрез налагане на запор върху банковите му сметки. 

В следващото о.с.з., на 24.03.2010 г., производството по делото е 

спряно за трети път, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр.д. 

№ 645/2010 г. по описа на РС – Благоевград. Правното основание отново е 

чл. 182, ал. 1, б. ”г”  ГПК. Периодично са правени справки по движението 

на преюдициалното дело, което след прекратяването му по подсъдност в 

РС – Благоевград, е образувано под № 228/2011 г. по описа на ОС – 

Благоевград. В тази връзка без уважение са оставени няколко молби за 

възобновяване на производството. 

На 12.11.2012 г. по делото е  постъпила молба от К.И. за съединяване 

на производствата по двете дела, обуславящото и обусловеното.  С 

ръкописно разпореждане от з.з. на 13.11.2012 г.  върху молбата,  съдията – 

докладчик - Румяна Бакалова, е оставила без уважение искането за   

присъединяване на    гр.д. № 432/2002 г.  към гр. д. № 228/2011 г., двете по 

описа на ОС – Благоевград. 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я:1.Компютърна разпечатка от деловодната 

програма на БОС по движението на гр.д. № 228/2011 г., 2.Копие от 
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определение №2610/21.11.2012 г., 3.Копие от протокол от о.с.з. на 

21.11.2012 г. по гр.д. № 228/2011 г., 4.Копие от решение № 277 от 

11.01.2013 г. по гр.д. № 228/2011 г., 5.Копие от молба от 28.11.2012 г.-

лист 138 от дело №228/2012 г. с копия от описаните в нея приложения, 

6.Компютърна разпечатка от деловодната програма на БОС за 

движението на гр.д. № 432/2002 г., 7.Копие от молба –лист 413 от дело 

432/2002 г., 8.Копие от решение № 2543 от 02.06.2008 г. по гр.д. № 

1293/2003 г. по описа на РС – Благоевград, 9.Копие от решение по в. гр.д. 

№ 804/2008 г. по описа на ОС – Благоевград. 

 

 

И З В О Д И : 

 

Сигналът се явява неоснователен. 

На 12.11.2012 г. господин И.  е подал две отделни молби, по всяко от 

двете граждански дела – гр.д. № 432/2002 г., производство по отменения 

ГПК  и гр.д. № 228/2011 г., производство по действащия ГПК. 

При проверката по категоричен начин  се установи, че  и по двете 

молби, съдиите – докладчици са се произнесли, за разлика от твърдението 

в жалбата, че липсва произнасяне. С определение от з.з. на 20.11.2012 г. по 

гр.д. № 228/2011 г. съдия Узунов е отхвърлил искането за съединяване на 

двете производства като неоснователно. Съдия  Румяна Бакалова –

докладчик по гр.д. № 432/2002 г. е оставила без уважение  искането за 

присъединяване на  делото към гр.д. № 228/2011 г. с разпореждане от з.з. 

на 13.11.2012 г. 

Неоснователно е и оплакването за неспазване на принципа на 

служебното начало,  пак поради непроизнасяне на съда по молби за 

отлагане на с.з. на 21.11.2012 г. и за възобновяване на съдебното дирене по 

обявеното за решаване гр.д. № 228/2011 г. Както е констатирано по-горе, 

по молбата за отлагане съдът се е произнесъл в о.с.з. на 21.11.2012 г. и това 

е отразено в протокола за съдебното заседание. По подадената след 

обявяване на делото за решаване молба, съдът се е произнесъл в 

мотивационната  част на  самото решение. Правата си жалбоподателят би 

могъл да защити единствено по пътя на инстанционния контрол. 

Производството по гр.д. № 228/2011 г. от образуването му в ОС – 

Благоевград  на 18.05.2011 г.,  до обявяването му за решаване на 

21.11.2012г., е продължило осемнадесет месеца. От този период следва да 

се приспадне времето от 16.11.2011г. до 09.08.2012 г. /приблизително девет 

месеца/, в което делото е било във въззивна и касационна инстанции по 

обжалване на определението за определяне на цената на иска. Насрочени 

са две съдебни заседания, от които едно – редовно. 

Известно забавяне е налице в етапа на подготовка на делото за 

разглеждане в о.с.з. На съдията –докладчик са били необходими около 
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петнадесет дни за проверка на редовността на исковата молба.  От 

постъпването на молбата на ищеца с изпълнени указания от първото 

разпореждане за оставяне на исковата молба без движение до изпращане 

на съобщенията по чл. 367 ГПК до ответниците,  са изминали четиридесет 

и пет дни, но следва да се има предвид, че е период на отпуски и начало на 

съдебната ваканция.  На два пъти исковата молба е оставяна без движение 

за определяне цената на иска и размера на дължимата държавна такса, като 

на два пъти на ищеца е давана възможност да довнесе разликите до пълния 

дължим размер. Краткото просрочие при постановяване на съдебното 

решение, предвид срока по чл. 235, ал. 5  ГПК може да се обясни с 

коледните и новогодишните празници. Налага се краен извод, че съдът е 

успял в рамките на един разумен срок да разгледа и приключи делото.      

Производството   по гр.д. № 432/2002 г. по описа на ОС – Благоевград, 

образувано на 28.05.2002 г.,  все още не е приключило пред първата 

инстанция. Делото е спирано на два пъти, на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” 

ГПК, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на обуславящия го спор 

по две различни граждански дела. Съдебните определения за спиране на 

производството не са обжалвани от страните. За първи път 

производството, разглеждано по реда на отменения ГПК, е спряно след 

проведени шест поредни редовни о.с.з., в които  страните не са успели да 

изчерпят доказателствените си искания и доказателствата, както и не са 

направили своевременно всички относими искания и възражения по спора. 

Макар да липсват данни за правени периодични справки по движението на 

преюдициалното гр.д. № 1293/2003 г. по описа на РС – Благоевград, скоро 

след влизане в сила на решението по  него  /19.09.2009 г./, производството 

по спряното дело на ОС – Благоевград е възобновено на 11.12.2009 г. Три 

месеца по-късно, след проведени две о.с.з., отложени за събиране на 

доказателства по искане на страните, производството отново е спряно, този 

път до решаване с влязъл в сила съдебен акт на гр.д. № 645/2010 г. по 

описа на РС – Благоевград, след прекратяването му във връзка с неспазена 

родова подсъдност,  преобразувано в гр.д. № 228/2011 г. по описа на ОС – 

Благоевград. Предявените по двете преюдициални дела искове, макар да 

касаят все едни и същи анекси към договора за наем между страните, са с 

различно правно основание.  

Макар производството по гражданско-правния спор между наемател и 

наемодател за заплащане на извършени строително-ремонтни работи и 

подобрения в наетия имот, да не може да приключи вече единадесет 

години, причината не може да се търси в неоправдани действия и 

бездействия на съдиите – докладчици по гр.д. № 432/2002 г. по описа на 

ОС – Благоевград. Причините са обективни и най-вече се коренят в 

поведението на самите страни и  в предпочетения от тях начин  на защита 

на правата и интересите им.  
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С оглед на констатациите от извършената проверка, няма 

необходимост от  препоръки  по отношение на  работата на съдиите-

докладчици и дейността на съдебния орган – Окръжен съд – 

Благоевград по образуването, движението и приключването на 

проверените дела. 

 

 

        На основание чл. 58, ал.  3    ЗСВ   актът с резултати от проверката да 

се изпрати на  АДМИНИСТРАТИВНИЯ РАКОВОДИТЕЛ -  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  на  БЛАГОЕВГРАДСКИЯ ОКРЪЖЕН  СЪД  –  съдия   

КАТЯ БЕЛЬОВА.  

       

 

         На основание чл.  58, ал. 3   ЗСВ   актът с резултати от проверката   да 

се изпрати на проверяваните  съдии  от Окръжен съд – Благоевград- съдия 

ПЕТЪР УЗУНОВ  и  съдия РУМЯНА БАКАЛОВА.    

                 

       

 

                                  ИЗГОТВИЛ  АКТА: 

 

                                            ИНСПЕКТОР: 

 

                                                                      /ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА/ 

 

 

 

 


